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 م1026الفرع األدبي دورة عام الثانوية العامة  سمم تصحيح امتحان مادة الجغرافية لشيادة

 ئةثالثمالدرجة:                                              الثانيةالدورة                           
 

 درجة 60                  أواًل: اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي وانقميا إلى ورقة إجابتك:
   البازلت   :          يستخرج من صخور األغشية االندفاعية في سورية -أ

  الخرطوم  :                  مدينة عربية تقع عند تالقي األنيار ىي -ب
  لبنان    :المتجددة في الوطن العربي تحت خط الفقر المائي العالمي باستثناء يقع متوسط نصيب الفرد من الموارد المائية -ج
    موريتانيا    : من األقطار العربية ذات الزيادة المرتفعة بالسكان لعدم وجود سياسات سكانية -د
  األبيض :         يعرف نير النيل بعد مدينة ممكال بالنيل -ه
   السياحة             :أكثر وأسرع القطاعات االقتصادية تأثرًا بمستوى األمان في سورية قطاع -و

 ات(درجعشر لكل إجابة صحيحة )     
  ةدرج 80                            ثانيًا: أجب عن األسئمة اآلتية:

 ؟بي ن العوامل الجغرافية التي لعبت دورًا ميمًا في اتجاىات الطرق البرية في سورية -1
 اتجاه الطرق البرية.الذي حّدد الوضع التضاريس  -
 مناطق اإلنتاج الزراعي.ساىم في توزيع التوزع الجغرافي لمممرات المائية أو توزع مناطق ىطول األمطار  -
 حدد مناطق التجمعات السكانية واالستيالكية. التوزع الجغرافي لمسكان -
 ومن ثم المراكز الصناعية. -
 إشراف سورية عمى الساحل الشرقي لمبحر المتوسط. -
 أوجد منافذ بحرية لالستيراد والتصدير إلى أنحاء العالم. -
 موقع سورية بين القارات الثالث جعميا موقعًا ممتازًا لمتجارة العابرة. -

 (ولكل منيا خمس درجاتصحيحة  أربع فكرُيكتفى ب)                                                         
 فس ر ظيور البنية اإللتوائية المتصدعة المميزة لتضاريس سورية. -2

 تصادم الصفيحة العربية بالصفيحة األوراسية في أطرافيا الشمالية. -
 .مثل سورية نيايتو الشمالية()الذي ت  اإلقريقي-بينما تأثرت في الغرب بالصدع اآلسيوي -
 تتصادم في أقصى شمال غربي سورية الصفيحة األناضولية مع الصفيحة المشرقية لمبحر المتوسط. -

 درجات( عشرلكل منيا و  تينصحيح تينفكر ُيكتفى ب)                                                    
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 العربي التقدم الذي كان متوقعًا ليا. عمل عدم إحراز الصناعات البتروكيماوية في الوطن -3
 مصافي النفط العربية عبارة عن معامل بسيطة ال تنتج إال عددًا محدودًا من المواد النفطية. -
  .تتطمب وجود عمالة ماىرة -
 عالية رأس المال إلى درجة كبيرة. -
 .(خارج أسواق الوطن العربي)منتجاتيا تصريف صعوبة وجود األسواق ل -
 عممياتيا متقدمة ومعقدة وسريعة التطور. لكوننظرًا  أو عممي والتقني في الوطن العربيضعف المستوى ال -
 السياسات الحكومية الخاطئة أو ضعف التخطيط االقتصادي في الوطن العربي. -

 (أربع فكر صحيحة ولكل منيا خمس درجاتُيكتفى ب)                                                          

 

 ؟صفات االقتصاد الياباني؟ وما ترتيب قطاعاتوما  -4
 يتصف بأنو:

 يعتمد عمى الموارد البشرية. -
 يعتمد عمى التكثيف الشديد لمعمم والتقنية الحديثة في جميع القطاعات االقتصادية. -
 يحافظ عمى الطابع الحضاري والثقافي. -

 ويأتي ترتيب القطاعات وفق اآلتي:
 لى.يحتل القطاع الخدمي المرتبة األو  -
 يحتل القطاع الصناعي المرتبة الثانية. -
 يأتي القطاع الزراعي في المرتبة الثانية. -
 يأتي قطاع الصيد في المرتبة الرابعة. -

 –إذا ورد ترتيب القطاعات بشكٍل صحيح سردًا دون ذكر أرقام ينال الطالب الدرجة الكاممة )الخدمي   مالحظة:       
   ( الصيد -الزراعي  –الصناعي 

 (صحيحة ولكل منيا خمس درجات ُيكتفى بصفتين)                                                       

 ( لمترتيبدرجات  20درجات لمصفات و  20)  
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  ةدرج 04                                                                  :السؤال اآلتيأجب عن ثالثًا: 

 :من حيثتي القمح والقطن في سورية زراعوازن بين 
 جدول وفق           الصناعات التي تقوم عمى كل منيما –النوع  – أماكن زراعة كل محصول منيما – األىمية

عناصر 
 الدرجة القطن الدرجة القمح الموازنة

 المحاصيل الشتوية.أىم  - األىمية
 محصول استراتيجي. -
 لُو أىمية في األمن الغذائي. -
وب في اإلنتاج حبى قيمة بين اليأخذ أعم -

 والمساحة.
 أكثر السمع الغذائية السورية استيالكًا. -

 أىم المحاصيل النقدية التصديرية. - د 5
أىمية استراتيجية يحظى باىتمام  -

 الدولة من حيث خطط اإلنتاج.
  تو.زراعبأكثر الدول العربية توسعًا  -
 .احةالمرتبة األولى بالقيمة والمس -
ع في الوطن % مما يزر 10يشغل  -

 العربي.
 يعمل بو نحو نصف مميون عامل. -
ألف  650 بيناألولى في اإلنتاج ) -

 طن وما يزيد عن مميون طن(.
 يحتل المرتبة العاشرة عالميًا. -

 د 5

 (درجات خمس طرفلكل  ة واحدةفكر ب)يكتفى 
أماكن زراعة 
كل محصول 

 منيما

-سيول الجزيرة  -في معظم المحافظات السورية 
)أي مكان يزرع فيو القمح في  ان.حور  -حمب 

 سورية(

 -دير الزور  -الغاب  - سيول حمب د 5
)أي مكان يزرع فيو  الحسكة. -الرقة 

 القطن في سورية(

 د5

 (عند ذكر الطالب فكرة واحد ينال ثالث درجات درجات خمس طرفلكل تين فكر ب)يكتفى 
 د5 م(س 40 – مس 15)أو متوسط التيمة  د 5 الطري  –القاسي  النوع

 (درجات خمس طرفلكل  ة واحدةفكر ب)يكتفى 
الصناعات 
التي تقوم 
عمى كل 

 منيما

 طحن الحبوب. -
 المعجنات. -
 معكرونة. -

 .نسيج القطن –غزل  – حمج - د 5
 سات.األقمشة والممبو  -
 األعالف. - الزيوت النباتية -

 د 5

 (درجات خمس طرفلكل تين فكر ب)يكتفى 
 

 مالحظة:
 المستحقة كيفما وردت الموازنة ) عمودية أو أفقية ( إذا كانت الموازنة صحيحة. * ينال الطالب الدرجة 

 ينال الطالب درجة اإلجابة الصحيحة. دون رسم جدول فكرةمقابل  إذا وردت اإلجابة فكرة *
 حة.والطرف اآلخر غير صحيح ينال درجة المعمومات الصحي في الجدول * إذا ذكر الطالب أحد طرفي الموازنة صحيحاً 

 .درجة المعمومات الصحيحة ينال ولم يُجب عن الطرف المقابل إذا كتب الطالب طرف واحد من أطراف الموازنة صحيحاً  *
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 درجة(60)                                                             اكتب في الموضوع اآلتي:رابعًا: 
 أىم نشاط اقتصادي من حيث دورىا في تحقيق األمن الغذائي. -رغم مشكالتيا–ال تزال الزراعة في الوطن العربي 

الخطوات التي اتخذتيا الدول العربية لمحد  ابحث في مشكالت الزراعة العربية واآلثار السمبية لمتصحر وتدىور األراضي، مبيناً 
 المقترحات برأيك لتطوير الزراعة.من التصحر، وما 

 درجات( 5)   المقدمة:
مناسبة  أي فكرة عممية صحيحة يصوغيا بمغتو الخاصةأو  الزراعة في الوطنمناسبة عن عممية  ي فكرةإذا كتب الطالب أ

 .موضوعلم
  :اآلتيةاألفكار  بين ربطالو شة مناقال شملتعناصر الموضوع و  

 درجة( 22) مشكالت الزراعة العربية:
 فكرة ربط صحيحة بديمة عن ىذه الفكرة(يعاني قطاع الزراعة في الوطن العربي من مشكالت عدة منيا: )ُتقبل أي 

 .واستثمارىا لمحدودية الموارد المائية أو ضعف إدارتيا تعتمد معظم الدول العربية عمى الزراعة البعمية -
 الرعي الجائر. وأالزراعة التقميدية بسبب  خروج معظم األراضي العربية من دائرة االستثمار -
 ضعف النقل والتسويق. -
 قمة استخدام المكننة الزراعية. -
 عدم توفر البذور المحسنة والمبيدات. -
 عدم استغالل األراضي الصالحة لمزراعة. -
 تفتيت الحيازات الزراعية. -
 اليجرة من الريف إلى المدينة وىذه ليا األثر األكبر في تراجع اإلنتاج الزراعي. -
 النمو السكاني أو زيادة االستيالك. تارتفاع معدال -

 ( ن مشكالت الزراعةوتُقبل أي فكرة عممية صحيحة تعتبر م درجات 4صحيحة لكل منيا  بخمس فكركتفى يُ  )  
 )يخسر الطالب أربع درجات عند عدم ذكره فكرة الربط(

 درجات( 15)  اآلثار السمبية لمتصحر وتدىور األراضي:
 ()تُقبل أي فكرة ربط صحيحة بديمة عن ىذه الفكرةر وتدىور األراضي الزراعية في الوطن العربي: لتصح ومن اآلثار السمبية

 خروج مساحات من أراضي الزراعة البعمية والمروية من االستثمار. -
 تراجع في اإلنتاج الحيواني والصناعي.أو  تراجع اإلنتاج الزراعي -
 وسطي دخل الفرد السنوي. وأالناتج الوطني اإلجمالي أو  انخفاض الدخل -
 الفجوة الغذائية في الوطن العربي.اتساع أو  األمن الغذائي ظيور مشكمة -
 .)لسد حاجاتيا الغذائية( ستيراد المنتجات الزراعية في بعض الدول العربيةاالعتماد عمى ا -

 (لآلثار السمبية...وُتقبل أي فكرة عممية صحيحة  درجات خمسولكل منيا  فكر بثالث)ُيكتفى  
 (بطدرجات عند عدم ذكره فكرة الر  خمس)يخسر الطالب 
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 درجات( 12)  الخطوات التي اتخذتيا الدول العربية:
 وقد اتخذت الدول العربية عددًا من الخطوات لمحد من تدىور األراضي الزراعية مثل:

أكساد( تيتم –لدراسات األراضي الجافة والقاحمة مؤسسات أىميا )المركز العربي من خالل إحداث  التربحماية  -
 حماية الترب.صحر ومعالجة أسبابو و المعروضة لمت بمراقبة األراضي

الجافة وشبو الجافة  حمالت التشجير في المناطقضة لخطورة التعرية. تحديد المناطق المعر جرافات و تقييم االن -
 المغرب العربي.في  مثال: تشجير قاسيون وجبال األطمسوشبو الرطبة 

                عةةةةةادة تأىيةةةةةل المنةةةةةاطق المتةةةةةدىورة إل أقيمةةةةةت مشةةةةةاريع رائةةةةةدة إقامةةةةةة المةةةةةدرجات الجبميةةةةةة لمحةةةةةد مةةةةةن االنجةةةةةراف. -
 .مثال: موقع صبحا في البادية األردنية

 جريان السيول بغرس األشجار أو التغطية العشبية.توجيو  -
 الفالحة يوازي خطوط الكونتور. -

  (خمس درجات لكل منيا بفكرتينُيكتفى )           
 المقترحات والخاتمة

 تدىور األراضي الزراعية يمكن العمل ببعض المقترحات مثل:ولمحد من مشكالت الزراعة و 
 توفير المواد الغذائية لتغطية نمو السكان المتزايد وىو أحد مكونات األمن االستراتيجي لموطن العربي. -
 ضرورة تحقيق تكامل اقتصادي عربي. -
 السودان والصومال.العربية النفطية في األقطار العربية ذات الطابع الزراعي مثال:  توظيف األموال -
 الموضوع المطموب.فكرة يخدم  عممي صحيحأي مقترح  -

 .مموضوعلمناسبة الطالب وتكون صحيحة يصوغيا خاتمة عممية  أي :الخاتمة
 (درجات أربعولمخاتمة  درجات ثالثُيكتفى بمقترحين لكل مقترح )                                     

 
 مالحظة:

     ( درجات 5)لممقدمة  -
 ( ةدرج 10) المشكالت -
 ( ةدرج 25) اآلثار السمبية -
 ( اتدرج 20) الخطوات -
 ( درجات 6) المقترحات -
 ( رجاتد 4) الخاتمة -
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 درجة( 60):تيخريطة لمجميورية العربية السورية بحدودىا البري ة والبحرية وثبت عمييا مع التسمية ما يأارسم  :خامساً 

                      .الشيخ نجار الصناعيةموقع مدينة  -         .األعوجمجرى نير  –               .جبال األمانوس -
 موقع مدينة شبيا األثرية. –       .مدينة حمص موقع –      .منطقة النتشار البيئة المتوسطية شبو الرطبة –

  

 
 

 توزع الدرجات وفق اآلتي : 
 .الخريطة توزع وفق ما ىو مبين عمى ةدرج 00 :الييكل -
 .درجة( 32=  6×  5) أي  درجات 5لكل مسمى صحيح  :المسميات -

 

 -انتيى السمم  -
 
 
 
 

 درجبث 5

 درجبث 3

 ألمبنىساجببل 

 درجبث 12

 درجبث 5

 درجبث 5

 مدينت الشيخ نجبر الصنبعيت

  

 منطقت انتشبر البيئت 

 المتىسطيت الرطبت 

 رطبت شبه ىسطيت بيئت مت

  

 

 نهر األعىج

 

 شهبب األثريتمدينت 

 

 بيئت متىسطيت شبه رطبت 

 بيئت متىسطيت شبه رطبت 

 درجت 0
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 خاص بالمكفوفين

 
 تبقى األسئمة كما ىي ويستبدل السؤال خامسًا كما يأتي:

 درجة 60                   ؟تكمم عن الجبال الغربية في الجميورية العربية السورية: خامساً 
 

 محاورىا وامتداد االنيدام اآلسيوي األفريقي. يتطابق اتجاه -
 جبال الساحمية.لسمسمة امن أىم أجزائيا  -
 ىي جبال التوائية. -
 :أجزائيامن أىم  تمتد بين البحر المتوسط وامتداد الغاب -
 يقع معظميا في لواء اسكندرون. :جبال األمانوس -
 كم.35-32وعرض كم 132بين نيري الكبير الشمالي والجنوبي بطول  :جبال الالذقية -
 اتجاه ظاىري شمالي جنوبي. -
 م أو في قمة النبي يونس. 1527ترتفع في الشمال إلى  -
 م في جبل الحمو.1122تتدرج في االنخفاض باتجاه الجنوب إلى  -
 تظير ىذه الجبال من الغاب عمى شكل جدار جبمي. -
 دد سفوحو األودية العميقة.خت -
 السياحية.تكثر فييا األشكال الكارستية ذات األىمية  -
 كمغارة الضوايات ذات الصواعد والنوازل. -
 إلى الدولينات )الجوبات( كجوبة برغال.إضافة  -
 تتألف من ىضبة القصير )المطمة عمى العاصي في الشرق(. :كتمة الباير والبسيطأما  -
 تمييا ىضبة الباير في الوسط. -
 وىضبة البسيط في الجنوب الغربي. -
 م وىو التواء قبابي ينتيي في الغرب إلى رأس البسيط وىضبة البيمولية.1728يرتفع الجبل األقرع إلى نحو  -
لى ظيور إيقترب الجبل األقرع من البحر شمال رأس البسيط وقد تعرضت ىذه الكتمة لحركات عنيفة أدت  -

 جروف جبمية وأودية عميقة.
 كوادي السمرا. -
 وتغطي الغابات ىذه الجبال. -
 .إلى النشاط الزراعيباإلضافة  في ىذه المرتفعات يعيةويتركز وجود السكان في السفوح الطب -

 (خمس درجات لكل منيا فكرة  21ـ بُيكتفى )
                   

   المكفوفين سممانتيى                                         



 9 صفحت                   (      حقىق النشر والتىزيع والطبع محفىظت لىزارة التربيت م0216 لعبما الثبنيت ص ببلدورة االمتحبنيتخب الجغرافيت الفرع األدبي)مبدة 

 
 
 

                                                                                                  تعميمات خاصة بالتصحيح                                                                                                    

 يضع المصحح خطًا تحت اإلجابة الصحيحة الموافقة لمسمم، وتكتب الدرجة المستحقة فوق تمك اإلجابة.     -2

 ى الحقل األول عمى ورقة اإلجابة .   توضع درجة السؤال األول ضمن ست دوائر وتجمع في مربع واحد وترفع إل -1

 توضع درجة السؤال الثاني ضمن أربع دوائر وتجمع في مربع واحد وترفع إلى الحقل الثاني في أعمى ورقة اإلجابة.    -0

 توضع درجة السؤال الثالث ضمن مربع وترفع الى الحقل الثالث في أعمى ورقة اإلجابة.   -4

 ترفع الى الحقل الرابع في أعمى ورقة اإلجابة .  توضع درجة السؤال الرابع ضمن مربع و  -5

 ترفع درجة السؤال الخامس بعد جمع درجتي الييكل والمسميات في مربع واحد الى الحقل الخامس  في أعمى ورقة اإلجابة.   -6

 يقوم بتصحيح ورقة مادة الجغرافية لجنة واحدة. -7

 


